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BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 12339 /QLD-VP
V/v lùi thời gian tổ chức tự kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện các quy định
quản lý nhà nước về dược và mỹ
phẩm năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11

tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh
tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra
năm 2021 và Công văn số 7778/BYT-VPB1 ngày 18/9/2021 của Bộ Y tế về việc
thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 và Công điện số 72/CĐTTg của Chính phủ ngày 06/9/2021 (xin gửi kèm theo), để tạo điều kiện cho các
địa phương tập trung thực hiện công tác phòng chống phòng chống và kiểm soát
dịch bệnh Covid-19, Cục Quản lý Dược thông báo tạm hoãn chưa thực hiện các
nội dung liên quan đến tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định
quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2021 theo thời gian được quy định
tại Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Việc tổ chức thực hiện nội dung trên sẽ được Cục Quản lý Dược hướng
dẫn cụ thể vào thời gian phù hợp, sau khi tình hình dịch Covid-19 trên phạm vi
toàn quốc được kiểm soát.
Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thanh tra Bộ, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (để p/h);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, VP (H).
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